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V pondělí 24. června v 9 hodin ráno
jsme ve společenské místnosti v Neubuzi
přivítali školku z Hrobic. Děti se společně se svými paními učitelkami za námi
přijely podívat na divadlo, které nacvičili
naši žáci. Dětem a předškoláčkům se
představení velmi líbilo. My jsme se ale
připravovali na odpoledne, kdy nás čekala slavnostní promoce žáků 5. ročníku
a samozřejmě již zmíněná pohádka.
Ještě se potřebovaly doladit a vypilovat
poslední detaily.
Samotná promoce byla velmi dojemná, neboť páťáci si připravili pro paní
učitelky poděkování v podobě prezentace fotek strávených pěti let v Neubuzi.
Letošních osm páťáků bylo velmi úspěšných, dařilo se jim v různých soutěžích
literárních, environmentálních či výtvarných. Vzorně reprezentovali obec Neubuz, za což jim patří velký dík.
Žáci naší školy jsou zvyklí vystupovat
na veřejnosti – své divadelní umění
předvedli na pódiu v upravené pohádce
o Smutné princezně. Obecenstvo se
skvěle bavilo a samotní malí herci sklidili velký aplaus. Během celého představení se v sále nesla pohodová atmosféra
i nálada. Moc děkuji paní učitelce Laďce
Pekařové za přípravu scénáře a režii této
pohádky. Poděkování si zaslouží i paní
vychovatelka Liduška Klemšová za pomoc při scénáři a především namalování
kulis a doplňků. Paní školnici Petře
Vaďurové děkuji za pomoc a zajištění
zázemí. Obrovský dík si zaslouží i samotná obec Neubuz, v čele s paní starostkou R. Zábojníkovou a panem místostarostou M. Gargulákem, za velkou podporu, které si velmi vážíme. Velkou pochvalu si zaslouží i rodiče žáků.
Děkujeme Vám všem, kteří nás podporujete a přejeme Vám báječné a pohodové prázdniny plné sluníčka, odpočinku, radosti, úsměvů, dobrodružství
a splnění všech přání.
Petra Výchopňová

Příjemné prožití letních dnů a dětem pohodové prázdniny plné sluníčka přeje Zastupitelstvo obce Neubuz.
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Obec Neubuz uzavřela v červnu 2019 se
Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí
podpory na realizaci projektu nazvaného
„Nový mobiliář“ v rámci podprogramu „Podpora obnovy venkova“. Zlínský
kraj se v ní zavazuje poskytnout obci
Neubuz finanční podporu ve výši max.
60.000,- Kč (cca 70 % skutečných způsobilých výdajů vynaložených na projekt).
Obec Neubuz se zavázala do 29. 11. 2019
realizovat výše uvedený projekt a předložit
závěrečnou zprávu.
Obec Neubuz uzavřela v červnu 2019 se
Zlínským krajem smlouvu o poskytnutí
podpory na realizaci projektu nazvaného
„Areál MYSLIVNA – rekonstrukce klubovny“ v rámci podprogramu „Podpora obnovy venkova“. Zlínský kraj se
v ní zavazuje poskytnout obci Neubuz finanční podporu ve výši max. 169.000,- Kč
(cca 60 % skutečných způsobilých výdajů
vynaložených na projekt). Obec Neubuz se

zavázala do 29. 11. 2019 realizovat výše
uvedený projekt a předložit závěrečnou
zprávu.
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Nezaměstnanost v naší obci k 31. 5.
2019 činí 0,96 %.
V evidenci úřadu jsou vedeni 3 spoluobčané.

Michal Urbánek byl architekt, ale hlavně
vynikající stavitel ze Vsetína. Narodil se 19.
září 1849 v rodině zednického mistra.
V Brně vystudoval školu stavitelského inženýrství.
Ale proč Urbánka vzpomínám? Právě
proto, že stavitelský ateliér Michala
Urbánka se podepsal i na návrzích, úpravách a stavbách nových budov obecních
škol na Valašsku. Byla to i škola u nás
v Neubuzi. Základní kámen na Neubuzské
škole je z roku 1890.
V jeho ateliéru pracoval Dušan Jurkovič,
slovenský architekt a s ním také vybudoval
pro Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze roku 1895 valašskou osadu.
Tam se seznámil s malířem Mikolášem
Alšem, se kterým měl velké přátelství.
Na půdě Urbánkova domu vznikly návrhy
na Pustevny, Občanskou záložnu a radnici
ve Vsetíně.
Zdroj: Vlast. revue Valašsko
Napsal Petr Sovják, gajdoš
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Před pár lety se našla v archivu ve Zlíně zajímavá kniha – Farní
kronika Všeminy z roku 1831. Duchovním správcem byl páter
Kašpar Pavelka, který podává zajímavé údaje o lidech, jejich živobytí a zvycích. Je to ručně psaný dokument duběnkovým inkoustem, písmem kurentem. Z části německy, poté česky i latinsky.
V první kapitole je úvodní stať, kterou Pavelka nazval: „Obraz
obyčejů a zvyků“ rozdělil je do tří částí – obživa, svatba, hody.
Tímto cituji rukopis v jazyku českém LP 1831:
1. Obrázek obyčejů a zvyků
Zdejší rolník není dobrým ekonomem, mlátí po celý rok, denně
však toliko 1 či 2 snopy; tolik totiž, kolik věří, že mu na jeden den
postačuje. Nemáť ani po celý rok zásoby topiva, vychází každodenně se sekyrou do své chrasti a vysušuje přinesené zelené
dříví teprve v peci. Onen pak, jenž žádného lesa nemá, jde
na dříví do lesa sedlákova, jest mu však za to o žních sedlákovo
obilí zadarmo požnouti. Obyvatelé zdejší větším dílem, poněvadž se nemohou dostatečně uživiti, provozují ve světě po měsíce podomní obchod, dílem kapesními nožíky – „křiváky”, dílem
též ošatkami nebo košíky, hubkou, hruškami chocholovými
(Buschbirnen) a vůbec i ostatním dřevěným nářadím. Lidé nechtějí u sedláků do služby vstupovati, neboť na nich velmi obtížně dobývají mzdy. Proto odtud chodí za prací až do Prešpurka.
Nejvíce však jest Valach velikým milovníkem muziky, ať mladý
či starý, výjde si rád zatancovat a má velikou radost. Kdyžtě při
tom pár loků pálenky požije, zplna hrdla po vší obci zpívá. Nic
méně i potupným slovem je uražen a jest hotov se rváti svým
„křivákem”.
Rolník se nikdy nestrachuje: jak toto neúrodné léto přežijeme?
Nemá-li čeho k jídlu, tak mnoho velice spí, je zcela spokojen,
má-li toliko zemáků, že s nimi vydrží do nových. Zemáky představují jeho hlavní potravu, docházejí-li mu, pak se mu vede
velmi zle.
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2. Při svatbách bývá nejveseleji
Každý na ně pozvaný přinese z domu na prkénku 2 až 3 koláče okrouhlé, jež jsou podobny kolečku plužnímu, aby takto vyhlížely, jest potřebí těsto stočiti kolem hrnce, do pece vsaditi
a péci. Pokrmy bývají dvě polévky: nudlová a krupková, potom
pohanková, prosná kaše, také krupice, zřídka maso. Je-li občas
maso přece, pak se toliko rukama trhá nebo místo na talíři,
na šindeli se krájí. Před jídlem i po něm družba předříká modlitbu
a přímo před jídlem se postaví mísa s trochou pšenice, každý
z hostí sem musí vložiti něco peněz do hospodářství nevěsty.
Poté jest svatební pár za vyhrávání doprovázen družbou a družičkami, veden do hostince, všichni svatebčané je následují.
Dlužno se zmíniti, že nevěsta během jídla celou dobu jakoby
v pláči jen sedí a více hladoví, než pojídá.
Kdyžtě se několik hodin bylo tančilo, přijdou k nevěstě čtyři
ženy, zavedou ji za stolem do rohu a dvě z nich drží velké prostěradlo co oponu, zatímco druhé dvě, květy zdobenou hlavu
mladoženy za samého štkaní, pláče a hořekování o tu ozdobu
panenskou oloupí. Dlouhý vlas se zaváže kol hlavy a zakryje
šátkem, jak to ženy nosí.
Potom jest nevěsta postavena doprostřed světnice a ženichovi
a družbům ke koupi za libovolnou cenu nabízena. Dá-li kdo více
než ženich, musíť tento cenu zvýšiti, jinak si jej mocně dobírají.
Peníze při této koupi i prodeje utržené, propijí ženy pospolu
v pálence. Konečně počíná tanec, jejžto novomanželé zahajují,
hosté tančí, veselí se a popíjejí, až do příštího jitra.
Téhož dne množství žen provází nevěstu do domu ženichova
na voze, na němž truhlu s šatstvem a peřinami vezou. A příbuzní se vztyčeným praporem za hlučné muziky a veselého výskotu
je následují.
3. Hody
O hodech bývá i zde tento poněkud hrubý obyčej provozován:
mladí chasníci si na poslední den hodů zakoupí beránka a uvá-

zavše jej k lavici dřevěné, nesou jej za zpěvu a s muzikou před vesnický hostinec. Tu
jest zvíře venku na zem postaveno. Před
shromáždivší se chasou počíná zpěv a tanec, točí se v kruhu okolo slavnostní obětiny. Dva chasníci co nejváženější mávají
nad hlavami nabroušenými kosíři a porůznu do povětří švihají, až konečně jeden
beránku nenadále zasadí smrtelnou ránu.
Jest mu obzvláště ke cti, oddělí hlavu
od krku jediným úderem. Avšak nezřídka
se stává, že rány, zasazené často přespříliš rozohněnými chasníky, nejsou zdařené,
čemuž se okounějící dav směje. Nebohé
zvířátko jest beze vší potřeby trýzněno!
Zvlaště pak tenkráte, když druzí ze závisti
potajmu beránku šíji tukem namažou
a ten jemným pískem posypou.
Tak to možná vypadlo i u nás v obci
Neubuz v té době. Obyčeje lidu byly podobné jako ve Všemině, je to vynikají doklad o tom, jak se tady kdysi žilo v roce
1831.
Z Acta musealia 2001/1
napsal Petr Sovják
gajdoš

KOMUNITNÍ ŠKOLA SOVA
SLET ČARODĚJNIC
Letošní konec dubna a větší část května
byl chladný, a tak poprvé za 9 let konání
našeho sletu čarodějnic se tato akce uskutečnila až v pátek 17. května 2019.
Sluníčko pro všechny vykouzlilo pohodové
odpoledne. Akci tradičně zahájilo vystoupení dětí z MŠ Sluníčko ze Slušovic a dětí
ZŠ Neubuz. Pro děti byla připravena čarodějnická trať se zábavnými úkoly, jízda
na koni, skákací hrad, cukrová vata a samozřejmě nechybělo ani tradiční opékání
špekáčků. Čarodějnickou trať letos prošlo
98 dětí! Za super dekorace, které se vám
moc líbily na stanovištích, bych chtěla moc
poděkovat paní Jarce Šebestové. Velké díky patří všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří každý rok pomáhají na stanovištích, při výdeji kartiček a opékání špekáčků. Děkuji za podporu obci Neubuz, firmě
Rosa market obchod Enapo za špekáčky,
hospůdce Moštárna za zázemí, p. M.
Gargulákovi za zapůjčení skákacího hradu,
p. S. Kadlecovi a p. M. Smerekovi za hudební doprovod.
K. G.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
9. červen 2019
Červen je především ve znamení různých
zábavných akcí pro děti! I KŠ SOVA každý
rok pořádá nějaké to zábavné odpoledne.
Letos dětem ve společenské místnosti zahrál Ochotnický divadelní spolek ze Slušovic pohádku „Líný Kuba, holé neštěstí“.
Představení se všem moc líbilo. Po skončení představení se děti s rodiči, prarodiči,
tetičkami i strýčky přesunuly do areálu
Myslivny. Děti malovaly nejen křídou
na chodník, ale letos si mohly pomalovat
i automobil BMW, opatřený speciální folií.
To byla zábava, malovali malí i dospělí!
Nechyběl ani skákací hrad a dvě tvořivé
dílničky, díky kterým se zábavné odpoledne pro děti proměnilo v zábavné odpoledne pro celou rodinu! Bylo radost pozorovat
děti a hlavně dospělé různého věku, s jakým zaujetím pískovali obrázky a vyráběli
placky – zrcátka, magnety, přívěsky. Děkuji
za finanční příspěvek obci Neubuz, firmě
BMW – Synot Auto a M. Gargulákové
za zapůjčení vozidla, M. Gargulákovi st.
za skákací hrad, za prodej občerstvení I.
Tomšů a B. Juříkové, za pomoc při organizaci V. Šlahařové, M. Gargulákovi ml., M.
Müllerové, J. Šebestové a P. Matulovi.
K.G.
INFORMACE KE KURZŮM
Od září budou pokračovat kurzy AJ
s lektorkou Mgr. Lenkou Zábranskou.
Případní zájemci se mohou hlásit již nyní
u K. Gargulákové, tel. 605 701 367. Kurzy
budou každé pondělí od 16:30 a 17:30
hodin v Neubuzi v budově OÚ.
PODĚKOVÁNÍ
Od roku 2015 vedla kurzy cvičení dětí
paní lektorka Martina Kadlecová. Děti si ji
rychle oblíbily, nejen pro její krásný zpěv,
ale i pro zábavnou formu cvičení a spoustu výtvarné činnosti. Nástupem do práce
po mateřské dovolené a následným stěhováním do Zlína bylo časově složitější skloubit dojíždění do Neubuze. Chtěla bych
proto Martině poděkovat za léta strávená
mezi námi a popřát jí mnoho pracovních
i osobních úspěchů! Ještě jednou moc děkujeme!
K.G.

Přeji krásné prožití letních prázdnin a dovolených našim lektorkám p. Ireně
Sousedíkové a Mgr. Lence Zábranské i všem našim příznivcům a podporovatelům!
Budeme se od září těšit na další setkání na našich akcích i kurzech.
za KŠ Sova Kamila Garguláková
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MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO
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MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s.
bude na základě úspěšně podané projektové žádosti od 1. 7. 2019 realizovat projekt Mikrojesle Komínek na Palackého náměstí 365 ve Vizovicích.
Tato bezplatná služba péče o děti od 6
měsíců do 3 let včetně je určena pro rodiče (zákonné zástupce) z Vizovicka a Slušovicka, kteří jsou zaměstnaní, podnikají,
hledají si práci, rekvalifikují se nebo studují.
Provoz mikrojeslí bude zajištěn pět dní
v týdnu minimálně osm hodin denně
i v době letních prázdnin.
Své děti můžete přihlašovat na emailu:
zuzana.navratilova@masvas.cz. Více informací a přihlášky dětí ke stažení najdete
na www.masvas.cz. Vaše případné dotazy zodpovím na telefonu 774 348 953.
Těšíme se na Vás a Vaše děti
Mgr. Zuzana Navrátilová

3URJUDPUR]YRMHYHQNRYD
V rámci třetí výzvy v Programu rozvoje
venkova, kterou vyhlásila MAS Vizovicko
a Slušovicko bylo přijato celkem 12 projektových žádostí.
Ve Fichi 1 - Investice do rostlinné a živočišné výroby bylo podáno 7 žádostí.
Ve Fichi 4 - Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb
a uvádění produktů na trh - nezemědělské
činnosti bylo podáno 5 projektů.
Na základě hodnocení Výběrové komise
rozhodl Programový výbor o podpoře 5
žádostí s celkovou výši požadované dotace
856 870 Kč.
Do této chvíle tedy byla mezi zemědělce, podnikatele a zpracovatele působící
na území Vizovicka a Slušovicka rozdělena
částka přesahující 6,6 mil Kč.
Ing. Ondřej Štach
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Neziskové organizace zabývající se více
než 2 roky činností s dětmi a mládeží mohou získat na 3 roky dotace na své aktivity
z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (OP VVV) ve vyhlášené výzvě
„Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“ prostřednictvím MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s. , která připravuje podání
projektové žádosti a nabízí partnerství zájemcům o zapojení do tohoto projektu.
Více informací získáte na emailu: zuzana.
navratilova@masvas.cz nebo na telefonu 774 348 953. Podrobnosti o výzvě
najdete na www.opvvv.msmt.cz.
Mgr. Zuzana Navrátilová

3RPiKiPHåNROiP
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Před více než rokem vyzvalo MŠMT
ve výzvě Šablony II mateřské a základní
školy (také střediska volného času, školní
družiny a kluby) k čerpání 6 miliard korun.
Výzva umožňuje pro účely realizace aktivit
i pořízení pomůcek, mimo jiné například

možnost pořídit hardware a digitální techniku. V rámci šablony Využití ICT ve vzdělávání je přímo jedním z výstupů vedle samotné výuky také nákup mobilních zařízení, tj. tabletů, nebo notebooků.
Velmi často školy využívají aktivity zaměřené na vzdělávání pedagogů, doučování
dětí a žáků nebo oblíbené projektové dny.
Některé školy zvolily možnost financování
nových zaměstnanců jako např. psychologa, asistenta pedagoga či v mateřských
školách chůvy.
MAS Vizovicko a Slušovicko poskytuje
v této oblasti bezplatné poradenství a metodickou pomoc při zpracování Žádosti
o dotaci i průběžných půlročních zprávách
o realizaci.
Poslední možnost pro podání žádosti je
28. 6. 2019, přičemž vyčerpáno je necelých 50 % alokace.
Ing. Renata Štachová

3RO\WHFKQLNDY0$3,,
V rámci podpory polytechnického vzdělávání v projektu Naše škola - naše radost
II. jsme pořídili lis na odznáčky, tzv. buttonkovač, se kterým jsme se představili na akci Odpoledne s Mikroregionem Slušovicko.
Děti si vymalují předtištěný obrázek
a za naší asistence si mohou samy vyrobit
odznáček, magnetku nebo zrcátko.
Školy budou mít možnost si od nás půjčit buttonkovač na své akce.
Bc. Alena Rasochová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NEUBUZ
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Poslední sobota v měsíci dubnu patřila
hasičské pouti na sv. Hostýně. Letos se
této pouti zúčastnili především mladí hasiči a ti, kteří rádi navštěvují toto poutní
místo. Společně s hasiči z celého kraje
uctili patronku Moravy pannu Marii a patrona hasičů sv. Floriána.
V měsíci květnu začínají hasičské soutěže. 1. 5. pořádalo SDH Trnava 1. ročník
soutěže mladých hasičů O pohár starosty
obce. Počasí se umoudřilo a na louce pod
Trnavou se sjelo velké množství dětí. Časy
našich dvou družstev starších žáků nebyly
špatné, ale na získání poháru nestačily.
V odpoledních hodinách soutěžili dospělí.
Za náš sbor soutěžilo družstvo mužů. V sobotu 4. 5. se sjela družstva žáků na pohárovou soutěž do Slušovic. Na dostihové
dráze mezi sebou soutěžila družstva 11.
okrsku. Mladší žáci získali pohár za druhé
místo a výsledný čas u starších žáků nestačil na pohárové umístnění. Ale na dobré
náladě to nikomu neubralo a po cestě
domů se řešilo, jak na to, aby časy na požárním útoku byly lepší. Odpoledne pokračovala soutěž dospělých. Naši muži se
umístnili na 2. místě. V neděli 5. května
jsme byli pozváni na oslavy 135. let založení SDH Slušovice. Společně s hasiči 11.
okrsku a hosty ze spřátelených sborů jsme
byli přítomni na mši sv. v kostele Jana
Křtitele. Poté byla u památníku obětí První
a Druhé světové války uctěna památka
padlých. Na Sokolovně proběhla slavnostní schůze, po všech náležitostech a obědě
pokračoval program oslav. 12. května se
sjeli poutníci do naší obce, abychom společně uctili sv. Floriána, patrona hasičů.
Tentokrát se sluníčko schovalo za mraky
a z oblohy se spustil déšť. Díky přenosným
stanům mohla být mše sv. před kaplí.
Po slavnostní mši naše p. starostka popřála

otci Emilovi k jeho sedmdesátinám a děvčata z naší školy pod vedením p. ředitelky
a s L. Klemšovou a Z. Stopkovou zahrály
a zazpívaly píseň pro oslavence.
Měsíc květen byl náročný na soutěže,
ale především deštivé počasí ovlivnilo konání tréninků. Přesto jsme to zvládli a 18.
května jsme jeli na okresní kolo hry Plamen
do Otrokovic a 25. května do Trnavy
na soutěž 11. okrsku. Dopoledne se utkala
na hřišti družstva žáků a odpoledne cvičili
dospělí. Družstvo našich mužů doplnil Erik,
který ukončil působení za žáky. Za muže
cvičili i ti, kteří v roce 2004 začínali.
Družstvo mužů obsadilo v celkovém hodnocení štafet a požárního útoku 3. místo.
Měsíc květen jsme zakončili kácením
májky. Jistě jste si všimli, že letošní májka
byla trochu jiná. Smrk, který věnoval
na vánoční výzdobu parčíku p. Kobylík
posloužil v květnu jako májka, jen se trochu upravil. Taky naštěstí nikoho nenapadlo majku shodit, a tak se skácela a následně pořezala, aby se mohl udělat oheň
na opékání špekáčků. Přestože pršelo, sešli
se děti i dospělí u myslivecké chaty. Výborné špekáčky se zapily pivem a děti kofolou a už se můžeme těšit na příští rok.
Blíží se prázdniny, ale nás ještě čekají pohárové soutěže 29. 6. na Veselé, 6. 7.
na Hrobicích a 10. 8. na Březové. 7. září
všechny zveme na místní hřiště, kde se
bude v dopoledních hodinách konat 3.
ročník Memoriálu S. Tomšů pro děti a odpoledne soutěž O pohár starostky obce
pro dospělé.
Přejeme dětem, aby si užily prázdniny
a rodičům příjemnou dovolenou. Po prázdninách se na děti opět těšíme v hasičském
kroužku.
Za SDH Ivana Tomšů

HASIČSKÉ VÝLETY
18. dubna jsme obnovili tradici uspořádat na Zelený čtvrtek velikonoční výlet.
Autobusem jsme se dopravili do Zlína.
Počasí bylo slunečné, proto jsme z vyhlídkové terasy 21. budovy pozorovali nejenom naše okresní město, ale i vzdálené
okolí. Poté jsme prošli kvetoucím parkem
kolem zlínského zámku, přes náměstí kolem radnice do Zlatého jablka na filmové
dobrodružství Čtyřlístku.
Postavičky Bobík, Pinďa, Myšpulín
a Fifinka nás pobavily svými příběhy.
Na každém pořádném výletě nesmí chybět
něco na zub. Na první zastávce si každý
vybalil svačinky od maminky. V kině jsme si
dali popkorn. Zastávka musela být
v „MEKÁČI“. A ve vlaku se ještě dojídaly
domácí zásoby. Výlet jsme si spestřili jízdou vlakem ze Zlína do Vizovic a zpět.
Na výletě byli: Kristýna, Terezka, Bára,
Anežka, Sofie, Tom, Kája, Dan, Michal,
Matyáš a Aďa. Hlídaly nás tety Ivana
a Verča. Hodnocení výletu? Za JEDNA!
VÝLET DO BRNA
Kdy: 8. května
Kdo: Verča, Barča, Krystýna, Marťa,
Honza, Radek, Adam, Erik, Mirek, Saša,
Jirka, Kája, Ondra, Lukin, Štěpán, Tom,
Matěj. Odborný dohled zajišťovaly: Ivana,
Verča, Domča a Míša.
Počasí: slunečné
Dopravní prostředky: Flixbus a „šaliny“
Co jsme viděli: První zastávkou byl kostel
sv. Petra a Pavla. Paní průvodkyně nám
velmi poutavě o tomto chrámu vyprávěla.
Poté jsme si prohlédli známá brněnská
náměstí, včetně brněnské radnice s krokodýlem. Všichni se již těšili na brněnské výstaviště do VIDA PARKU. Tady jsme si dali
rozchod a každý si našel, co ho zajímalo.
Poté jsme jeli na brněnskou přehradu.
Konečně jsme se pořádně „nabaštili“.
Z časových důvodů jsme ale nestihli projížďku parníkem. Vrátili jsme se zpět
do města. Někteří si ještě koupili v „mekáči“ něco dobrého na cestu. Dominice,
která zůstavala v Brně, jsme zamávali
a ujížděli směrem do Zlína. Tam nás čekal
Tom s Avií a hurá domů!
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V odpoledních hodinách 17. května se slétli čarodějové i čarodějnice na Moštárně
v Neubuzi. A že nás bylo! Žáci naší školy namalovali úžasné ježibaby na výstavu k této
akci a také předvedli svůj „čarodějnický tanec“. Počasí tentokrát vyšlo na výbornou
a všichni jsme si společně užili spoustu zábavy:) Děkujeme!

3R]QHMDFKUDł
Ve středu 25. 4. jsme vyrazili do Zlína
na krajské kolo soutěže Poznej a chraň.
Tentokrát s námi jela paní učitelka Liduška.
Byli jsme tam brzy tak jsme si chvilku
sedli na lavičku. Zrovna tam měli hasičské
cvičení. V devět hodin jsme se sešli
na chodbě. Opět nás rozdělili na dvě skupiny fialky a kopretiny. A soutěž mohla
začít! První jsme šli na poznávací část. Byla
trochu těžší než v okresním kole, ale pro
nás to byla hračka. Poté nás čekala písemná část. Ta také byla obtížnější a pak už se
konala přestávka.
Ta trvala hodinu a my jsme málem
praskli napětím. Během přestávky si většina soutěžících prohlížela vyrobené herbáře, my jsme také jeden vyrobili. Vyhlášení
bylo plné očekávání a my jsme se zázrakem, a také s Boží pomocí, stali výherci
soutěže. Druhé místo za námi mělo o dvacet bodů méně a také jsme měli nejlepší
poznávačku. Celí dojatí jsme ze soutěže
odcházeli směrem k restauraci.
Martin K. a Tereza L.

)LOPRYìIHVWLYDO=OtQ
Hned ráno 31. 5. jsme jeli na filmový
festival. Nejprve vedla naše cesta do Zlatého jablka, kde jsme dostali úkol najít
šaty z filmů, které jsou tu vystaveny. Bylo
jich tam celkem 13. Poté jsme už ale
zamířili na Univerzitu Tomáše Bati, kde
jsme viděli spoustu vystavených obrázků
dětí. Pak jsme se odebrali do parku, kde
se posvačilo a prohlédla se další část
výstavy. Velmi nás zaujal úsek České televize, kde bylo spousta atrakcí a soutěží. Někteří si půjčili koloběžky, jiní se
stali vědátory a vyrobili si zajímavé výrobky. Jelikož nám už vyhládlo, zastavili
jsme se na oběd do McDonaldu. Byl výborný. Po obědě jsme šli na autobus
a vyrazili zpět do školy. Užili jsme si prima den.
Matěj Hladík

'Q\RWHYőHQìFKGYHőt
V neděli 12. května 2019 proběhla i přes
nepřízeň počasí v naší obci pouť. V tento
den byla veřejnosti otevřená i naše škola.
Před obědem se konala tradiční mše
u kapličky, kde zazpívaly dvě písně i naše
žačky.

'RSUDYQtKőLåWě0DOHQRYLFH
Těsně před velikonočními prázdninami
jsme jeli celá škola na dopravní hřiště. Sraz
byl ve škole a potom se šlo na linkový autobus, který nás dovezl do Zlína, odkud
nás trolejbus dopravil do Malenovic. Po
uvítání panem Dřevojánkem jsme šli dovnitř, kde bylo místo pro odložení věcí.
Nejdříve nás čekaly jízdy zručnosti na kole
(čtvrťáky a prvňáky). Třeťáci a páťáci měli
písemný test. Pak už byla svačina a po ní
jsme opět vyrazili na hřiště. Někteří dělali
chodce, jiní jezdili na koloběžkách, kolech
i motokárách. Vystřídali jsme se. A řidičák
udělala jen Pája s Marťou. Musíme ještě
potrénovat naše znalosti.
Natálka a Nellča
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V týdnu od 17. 6 2019 proběhly ve škole přednášky Mezilidské vztahy a Egypt.
V pondělí byla přednáška o mezilidských
vztazích. Přijela paní z krajské pedagogické, psychologické a poradní školy. Zjistili
jsme, jaké jsou vlastnosti lidí a taky jak se
máme chovat k ostatním. Potom jsme
malovali svůj vzor i strom a také jsme psali minidotazník. Bylo to super a zjistili jsme
toho hodně. V Egyptě jsme mumifikovali
faraona a také jsme se toho hodně dozvěděli. Třeba že v Egyptě žije přes 100 milionů obyvatel. A v hlavním městě Káhiře je
20 milionů obyvatel. To je víc, než v celé
ČR. Probrali jsme hodně různých teorií
o stavění pyramid. Celou touhle přednáškou nás provázeli Lenka z Česka a Ašraf
z Egypta. Moc se nám to líbilo.
Adéla Hečková

Na školu v přírodě jsme vyjeli v pondělí ráno v 8:00 hodin. Sraz byl v budově školy,
někoho odvezli rodiče a ostatní odjeli hasičským autem. Cesta trvala chvilku a byli jsme
na místě – na chatě Slovan na Tesáku. Od rána nám hustě pršelo. Po příjezdu následovalo vyskládání kufrů a batohů. Potom jsme se přezuli a utíkali na pokoje. Když se
počasí trošku umoudřilo, vydali jsme se na krátkou procházku po okolí. Následoval
oběd - špagety a byly výborné. Po obědě jsme měli odpolední klid. Proběhlo představování družstev, hry a soutěže venku. Po večeři proběhl páťácký program a šlo se spát.
V úterý jsme vstali a ještě v ospalosti jsme vyběhli na rozcvičku. Po rozcvičce byla snídaně a po ní byla superhra v lese, kterou si všichni užili. V úterý nám počasí přálo, a tak
proběhli odpoledne i PAŠERÁCI – to nás všechny bavilo! Navečer za námi dorazil
i Honza Husák, který nám udělal přednášku o Kamčatce. Ve středu jsme měli jít
na Svatý Hostýn, ale opět nás zradilo počasí. Pršelo, takže jsme nikam nešli. Učilo se
a hrály se různé hry vevnitř. Moc poučná a zajímavá byla přednáška o vodě. Důležitou
součástí letošní školičky byl i nácvik divadla Šíleně smutná princezna. Učily se texty,
zpívaly se písničky, vyrobili jsme si krásná trička a námořnické čepice. Proběhl i karneval
a Miss s Missákem. Ale v pátek po snídani už jsme si zabalili své věci a po obědě si pro
nás přijeli rodiče. Školička byla super!!!
Terka Skládalová

6SRUWRYQtGRSROHGQHY1HXEX]LVH=ä9HVHOi
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Cimbálový koncert u nás ve škole proběhl ve čtvrtek před obědem. Moc děkujeme
panu učiteli Jardovi Kneiselovi, že si našel
chvilku, aby nám se svými žáky zahrál
a společně jsme si krásně zazpívali.

Na pátek 21. června jsme se všichni těšili, protože nás navštívila ZŠ Veselá. Jako
každoročně se konalo sportovní dopoledne, kde jsme se ve vybíjené a fotbalu utkali o putovní poháry starostů obcí. Hned
z rána jsme se sešli na místním hřišti
a za velkého fandění byly odehrány vyrovnané zápasy. Všichni podali maximální výkony a my jsme se umístili na krásném 2.
místě. Poté jsme se již přesunuli do kultur-

ní místnosti, kde naši žáci odehráli divadelní představení Šíleně smutná princezna.
Herci podali výborné výkony a sklidili tak
velké ovace. Užili jsme si příjemné dopoledne s našimi přespolními kamarády
a za rok se na všechny opět těšíme.

'HQPDPLQHN
Oficiální Den matek připadá vždy na druhou květnovou neděli. My jsme měli vystoupení v pondělí 13. 5 2019, protože v neděli byly maminky zaneprázdněné. Už ráno do
školy jsme přišli slavnostně oblečení, zejména ti, kteří jsme se nevraceli domů. Učilo se
první dvě hodiny, potom následovala zkouška na besídku v rámci čtení. Také byla výtvarná výchova a v ní jsme dodělávali dárky. Po obědě někteří odcházeli ke kamarádům
domů a o tři čtvrtě na pět jsme všichni měli sraz v Neubuzi nad obchodem v kulturní
místnosti, kde bylo vše krásně nachystané i s občerstvením. Před vystoupením paní
ředitelka ještě seznámila naše rodiče s programem na školu v přírodě. Přesně v pět
hodin začalo naše vystoupení – zpívalo se, tancovalo, recitovalo a také se hrálo na
flétničky. Na závěr jsme se s dárečky rozběhli k maminkám. Byly moc rády. I když moje
maminka zde nebyla, tak to tetičku také moc potěšilo. Zúčastnili se i tatínci, a to je co
říct, protože se zrovna hrál hokej. Všichni si to pěkně užili a nakonec odjeli se svými
rodinami domů.
Adéla Hečková
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Sezónu 2018–2019 ve čtvrté skupině třídy A jsme
skončili na pěkném pátém místě. Tato sezóna byla, co se
týče zápasů, velmi náročná, protože se celkem odehrálo 26
utkání, z toho v naší skupině bylo pět „B“ týmů. Nechali jsme za sebou naše největší rivaly Všeminu, Trnavu a Veselou.
Během sezóny jsme se na trénincích scházeli v hojném počtu pod vedením Lukáše
Železníka, kterému bychom tímto chtěli poděkovat za vedení po celou sezónu. Musíme
vyzdvihnout a pochválit mladé kluky, kteří se aktivně zapojili do mužstva a jsou budoucností neubuzského fotbalu. Nový ročník by měl začít 11. srpna 2019. Mužstvo je přihlášeno do skupiny A. Těšíme se, že nás přijdete povzbudit do nastávajících bojů.
Před novou sezónou budeme mít příležitost u nás v Neubuzi přivítat spřátelený tým
z Lucemburska. Přijedou do naší obce již potřetí, v termínu 2.–4. srpna. Připravujeme
bohatý program pod vedením Petra Matuly, který bude pro ně asi po dlouhé cestě náročnější, ale přesto se na něj obě zúčastněné strany velmi těší. Součástí programu bude
také fotbalové klání 1. FC Neubuz vs. Lucemburk, které se uskuteční 3. srpna 2019
na našem hřišti (bližší informace budou aktuálně sděleny) a na které bychom vás chtěli
srdečně pozvat.
Za uplynulou sezónu bychom rádi poděkovali našim fanouškům, hráčům, funkcionářům a hlavně vedení obce za poskytnutí zázemí a finanční podporu.
Děkujeme
1. FC Neubuz

Dne 18. května 2019 starší žáci odjeli na
celodenní soutěž do Otrokovic, kde jsme
ukázali své dovednosti v požárním sportu.
Po našem příjezdu jsme se šli zakempit
pod tribunu. Ještě jsme si před začátkem
prošli případně vyzkoušeli každý svůj úkol.
Poté následoval nástup všech družstev.
Jako první začala disciplína CTIF kterou
jsme si myslím docela dobře zvládli. Štafety
dvojic a 4×60 začaly současně. Jako první
jsme šli na štafetu dvojic, kde jsme dali
dobrý čas. Poté jsme se rychle přesunuli na
štafetu 4×60. Pak nás ale také čekal požární útok. Po všech splněných disciplínách
jsme dostali řízek. Po dlouhém čekání jsme
se konečně dozvěděli výsledky. Celkově
jsme se umístili na slušném 13. místě z 24
týmů. Není to ani dobré ani špatné, na
příště budeme muset více trénovat.
Matěj Juchelka
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Jubilanti

červenec-září

Alois Lukeš
Anna Zahořáková
Milada Hynčicová
Jaroslav Putna
Josef Hynčica
Marie Semelová
Alexandr Vocel
Josef Vajďák
Božena Čapáková
Ladislav Putna
Svatopluk Čech
Jan Revenda

80 let
80 let
80 let
65 let
65 let
75 let
65 let
75 let
85 let
60 let
75 let
80 let

Narození
Ema Dubovská
Maxmilien Žáček
Úmrtí
Daniela Blahová
Přihlášení
Valovi Edita a Matyáš
Šlezingrovi Hana a Dominik
Smilkovi Nikola a Patrik
Plintovi Karel a Dominik
Upozornění: V rubrice Společenská kronika
jsou zveřejňovány významné životní události
občanů Neubuze. Pokud nechcete tyto informace, které se Vás osobně týkají zveřejnit,
obraťte se na Obecní úřad v Neubuzi – písemně, osobně nebo telefonicky na tel. číslo 577
983 693 nebo 603 844 550. Z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR) už nebudeme
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